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 تــقــريـــر تفــصــيــلي حـــول

 الـــعــامة لـلــدولـة المــوازنةمـــشــروع قـــانــــون 

 1025لـلعـام  

 

 إدارة الــدراســات والتـــدريـــــب 

 وحــدة الــدراســـات واالتــفاقــيات الــدولـــية 

 

 إعــــــداد 

 مـــأمــــون صــــيدم 

 1024 كانون االول
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 ةـدولـلـل ةــامـعـال ةـازنـومـالول ـر حــريـــــقـت
 1025ام ـعـلل 

 ةـدمـقـم  
  
و ـبنح 1025ام ـعلل دولةـامة للـالع ةـوازنـمن المـض ةـامـالع راداتـاإليدرت ـق    
( مليون دينار ، وبنسبة نمو بلغت 085بزيادة مقدارها ) ار ،ـيون دينـمل (8007)
 .1020( مليون دينار لعام 8366مقارنة مع ) %( 8.7)
 
بزيادة  مليون دينار ، (8170)بلغ ـبم ليةـالمح راداتـاإلي من ضمنها درتـوق  

( مليون 5880مقابل )  %(3)مليون دينار ، وبنسبة نمو بلغت  (528)مقدارها 
 .1020دينار لعام 

 
 بانخفاض، نارـيون ديـ( مل2217لغ )ـبمب التي قدرت ةـخارجيـنح الـالم اضافة الى 

( 2283ع )ـه مـمقارن %(6.5)بلغت  انخفاضمليون دينار ، وبنسبة ( 02) بلغ
 .1020ام ـي عـار فـون دينـملي
 
بزيادة  ار ،ـون دينـملي (7038.6)و ـبنح امةـقات العـالنفدرت ـين قـي حـف    

ع ـه مـقارنـم ، %(6.1)وبنسبة نمو بلغت  ،مليون دينار (151.1) قيمتها
 .1020ام ـي عـار فـيون دينـمل (8700.2)
 
 ،نارـيون ديـ( مل877.6) قدارهـما ـلغ مـع ان يبـتوقـمن المـف يـالـز المـجـالعا ـام 

( 322.2مقابل ) %(10.0مليون دينار ، وبنسبة بلغت ) (111.7) قيمته بانخفاض
  .1020مليون دينار لعام 

 
 (2م )ــــرق دولــج

 1025-1024ن ــاميـلعـــة لـــامــالع المـوازنـــةقات ــرادات ونفــإي 
 مليون دينار                                                                    

 اعــادة تقـديـر ـنفــصـــالـ
1024 

 

مـقـدر 
1025 

ة التغير ــنسب رقـــالف
% 

 3.7 485 8407 3366 ا:ــهــ، ومن اإليـرادات العـامــة

 3 528 8170 5880 اإليـرادات المـحـلية

 6.5- 02- 2217 2283 المـنـح الـخـارجـية

 6.1 151.1 7033.6 8744.2 ها:ــنــ، وم النـفـقات الـعـامـة

 1.7 236.5 8312.5 8817 النـفـقـات الـجـاريــة

 5.1 57.7 2280.7 2228 النـفقـات الـرأسـمالـية

 10.0- 111.7 877.6 322.2 العـجـز 
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 ةــدولـلـة لــامـة العــموازنــون الـــانــروع قـشـــم ديراتــتق أوال :         
  :ةــســرئيــة الــاديــصــرات االقتـــؤشــن المـــدد مـــى عــنادا الــاست

 
استمرار االداء المتواضع لالقتصاد الوطني في ضوء تداعيات االحداث  -2

السياسية واالمنية التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها السلبية على االقتصاد 
حيث يتوقع ان ينمو الناتج المحلي االجمالي باالسعار الثابته الوطني ، 

 .1028و1023%( لكل من عامي 4.5و) 1025%( لعام 4ة )سببن
 

وغ معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي ألسعار المستهلك بل -1
%( في عام 1.1ونحو ) 1028و1025%( في كل من عامي 1.0نحو )
1028. 

 

%( لعام 6.6و ) 1025%( لعام 6.7نمو الصادرات السلعية بنسبة )  -6
 .1028%( لعام 0.2و ) 1028

 

%( لعامي 2.8% و 2.8تراجع المستوردات السلعية بنسبة ) -0
 .1028%( لعام 1.7تباعا ونموها بنسبة ) 1028و1025

 

المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي  بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان -5
%( في 0.8%( لتنخفض هذه النسبة الى ) 7.2نحو )  1025االجمالي لعام 

 .1028%( في العام 6.7ثم الى )  1028العام 
 

المحافظة على مستوى مريح من االحتياطيات استمرار البنك المركزي في  -8
االجنبية خالل السنوات الثالث المقبلة بحيث تكفي لتغطية مستوردات 

 المملكة من السلع والخدمات لمدة ال تقل عن سته شهور.
 

مواصلة العمل بالية تسعير المحروقات بحيث يتم تخفيض اسعار المشتقات  -8
ر العالمية وزيادتها في حال النفطية للمستهلك في حال انخفاض االسعا

 200ارتفاع االسعار العالمية ، هذا وقد تم افتراض سعر برميل النفط بحدود 
  دوالر.
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روع ــي مشـــرادات فـــات وااليـــقــفــرات النـــقديــت فــرضــيـــات :ياـــانــث
  ةـــامـعـــال ةـــوازنــون المــــانــق
 

، علما عدم اصدار مالحق موازنه اال في الحاالت ذات الضرورة القصوى -2
 1020و1026ملحق موازنه خالل عامي  ان الحكومة التزمت بعدم اصدار

 .1000وذلك للمرة االولى منذ عام 
 

 .ضبط معدالت النمو في جميع بنود النفقات العامة خاصة الجارية منها -1
 

آلية إيصال الدعم لمستحقيه من ذوي تعزيز شبكة االمان االجتماعي وضبط  -6
 .الدخل المحدود والمتوسط

 

وقف التعيينات بكل اشكالها لجميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ،  -0
 والتأكداال في حاالت الضرورة وبعد الحصول على موافقه مجلس الوزراء 

 .من توفر المخصصات المالية الالزمة لذلك
 

الالزمة لعملية تثبيت المستخدمين خارج جداول  المالية رصد المخصصات -5
، مع االخذ بعين االعتبار زيادة عالوة غالء المعيشة الشخصية  التشكيالت

 .( دينار25للفئة الثالثة بمقدار )
 

 .رصد المخصصات المالية لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي -8
 

واالدوية والمستلزمات المالية الالزمة للمعالجات الطبية المخصصات  رصد -8
 .الطبية

 

نفقات التشغيلية وال سيما البنود المتعلقة لل رصد المخصصات المالية الالزمة -7
مواصلة ضبط وترشيد بنود هذه  تأكيدمع بالمحروقات والكهرباء والماء 

 النفقات.
 

 استكمال تنفيذ برنامج اعادة هيكلة الجهاز الحكومي . -3
 

 ة في الوحدات الحكومية.اعتماد انظمة رقابية فعالة خاص -20
 

االستمرار في رصد المخصصات المالية الالزمة لتنفيذ مشاريع االستراتيجية  -22
 الوطنية للتشغيل.

 

االستمرار في سياسة وقف شراء السيارات واالثاث وسحب المركبات  -21
 الحكومية المستخدمة من الموظفين.

 

 التقنيات الحديثة.تنفيذ مشاريع إدارة الموارد العامة للدولة باستخدام  -26



5 
 

 

ة رصد المخصصات المالية الالزمة لصندوق تنمية المحافظات لمواص -20
 وبرنامج البنية التحتية للمحافظات.

 
رصد المخصصات المالية الالزمة لتنفيذ المشاريع التنموية الحيوية في  -25

 قطاعات الطاقة والطرق والنقل والمياه والتعليم والصحة وتنمية المحافظات.
 

اي مخصصات للمشاريع الجديدة باستثناء المشاريع االستراتيجية  عدم رصد -28
 والمشاريع الممولة من المنح الخارجية والقروض.

 
 واالجهزةالمسلحة  للقواتمواصلة تأمين المخصصات المالية الضرورية  -28

 االمنية.
 

مشروع القانون الجديد لضريبة الدخل بما يساعد على تحقيق االصالح اقرار  -27
 رب الضريبي.هحسين كفاءه التحصيل والحد من التالضريبي وت

 
 
 

 : 5102ام ــعلـل: مـالمـح قـانـون المـوازنـة العـامـة اـــثــالــث
 
 

  :ةـامـعـرادات الـاإلي ( أ)
 

بزيادة  مليون دينار، (8007)بنحو  1025قدرت اإليرادات العامة لعام    
وبنسبة  ،1020مليون دينار لعام  (8366)مقابل  ،( ملين دينار085) قيمتها

ا ــا لمــقـــرادات وفــذه اإليـــت هـــوزعـــد تــوق ،%( 8.7بلغت ) نمو
 ي : ــلـــي

 

 ةـيـحلـرادات المـاإلي:  
 

 ،( مليون دينار8170) بحوالي  1025قدرت اإليرادات المحلية في عام    
مقابل  %(3نسبته )مسجلة بذلك نمواً  مليون دينار (528) قيمتهابزيادة 

 : وقد جاءت هذه الزيادة محصلة لما يلي، 1020مليون دينار لعام  (5880)
 
بند  ضمن: تركزت الزيادة في االيرادات المحلية  يةــريبـضــرادات الـاالي -

%( من اجمالي 83.5ما نسبته ) تشكلااليرادات الضريبية ، التي 
، 1025دينار للعام ( مليون 0680االيرادات المحلية وبما قيمته )

مليون دينار عام  (6335)مليون دينار ، مقابل  (685)وبزيادة بلغت 
نتيجة ازدياد كل من الضرائب  ةهذه الزيادة المتوقع، وقد جاءت 1020
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 ( مليون دينار770ان تصل الى )  والمتوقععلى الدخل واالرباح ، 
، بارتفاع بلغ 1020مليون دينار عام  (850)، مقابل 1025عام  خالل

مليون دينار ،اما الضرائب على السلع والخدمات فمن المتوقع ان ( 260)
مليون ( 120)لغ يب، بارتفاع 1025مليون دينار عام  (6000)تصل الى 

 .1020( مليون دينار عام 1830دينار ، مقابل ) 
 
 

من  %(60.5)فقد شكلت ما نسبته  :يةـــريبـضــير الــرادات غــاالي -
( مليون دينار عام 2320وبما قيمته ) المقدرة اجمالي االيرادات المحلية

وقد جاءت هذه الزيادة ، 1020مليون دينار عام  (2883)، مقابل 1025
          ليصل الى  بند ايرادات بيع السلع والخدمات ازدياد نتيجة لتوقع

دينار ( مليون 785.8، مقابل ) 1025( مليون دينار عام 2020.6) 
( مليون دينار عام 513، وااليرادات المختلفة لتصل الى )  1020عام 

 .1020( مليون دينار عام 107.5، مقابل ) 1025
 

 

 (1م )ـــدول رقــج
 يةــريبــير الضــية وغــريبــرادات الضــاالي

 مليون دينار                                                                               

 اعــادة تـــقــديـــر الــــصـــنف
1024 

 مــــقــدر
1025 

 3170 5834 االيـــرادات المــحلــــية، مــنهـــا:

 0680 6335 :يةـــريبــضــاإليرادات ال - أ

الضرائب على الدخل  -2
 واالرباح

850 770 

 200 260 الضرائب على الملكية  -1

الضرائب على السلع  -6
 والخدمات

1830 6000 

ى التجارة لالضرائب ع -0
 والمعامالت الدولية

615 650 

 2320 2833 االيــرادات غيــر الضــريبــية-ب 

 23 23.8 عائدات التقاعد -2

 136.8 581.8 ايرادات دخل الملكية -1

 2020.6 785.8 ايرادات بيع السلع والخدمات -6

الغرامات والجزاءات  -0
 والمصادرات

51.6 50 

 513 107.5 االيرادات المختلفة -5
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 ةـيـارجـخـح الـمنـال:  
  

 دينار،( مليون 2217بمبلغ ) 1025قدرت المنح الخارجية في عام 
مقارنه  ،%(6.5بلغت ) انخفاض( مليون دينار، بنسبة 02بلغ ) بانخفاض

، وقد توزعت هذه المنح وفقا 1020( مليون دينار في عام 2283مع )
  للجهات التالية:

 

ما مجموعه  1025قدرت المنح االوروبية لعام ي : ـــاد االوروبــحــاالت -
 .1020( مليون دينار لعام 53( مليون دينار ، مقابل ) 08)

 

قدرت منح الواليات المتحدة االمريكية لعام  دة:ــمتحــالات ــواليـال -
 .1020( مليون دينار لعام 153( مليون دينار ، مقابل ) 181)  1025

 

قدرت منح الصندوق الخليجي لعام  مية:ـنــتــللجي ـليــخــندوق الــالص -
 .1020( لعام 502( مليون دينار ، مقابل ) 708)  1025

 
 (6م )ـــدول رقــج                                                 

 حــنــمـــال                                                     
 مليون دينار                                                                                  

 ر ــديــقـــادة تـــاع فـــصنيــالت
1024 

 درــقـــم
1025 

 2217 2233 ح :ــمنــال

 43 53 يـــاد االوروبــاالتح

 181 153 ةــريكيـدة االمــحــات المتــواليــال

 708 502 ةــنميــي للتــليجـندوق الخــصــال

 0 650 رىـــح اخــمن

 
  :ةــامـعــات الـقـفـالن ( ب)

 
بزيادة  دينار،( مليون 7038.6بنحو) 1025قدرت النفقات العامة في عام 

 (8700.2)مقابل  %(6.1)بنسبة نمو بلغت  دينار،( مليون 151.1) قيمتها
و ــى النحــقات علـذه النفــه تــوزعــد تـوق، 1020مليون دينار في عام 

  :يـــالـــالت
 

 ةـاريـجـات الــقــفــالن:  

 ،مليون دينار (8312.5)بنحو  1025قدرت النفقات الجارية في عام 
 ، مقابل %(1.7)( مليون دينار ، وبنسبة بلغت 236.5) قيمته بارتفاع

 .1020( مليون دينار في العام 8817)
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 ةـــيـمالـرأسـات الـقـنفـال:  

مليون دينار ،  (2280.7)بحوالي  1025قدرت النفقات الرأسمالية في عام 
، مقابل  %(5.1)وبنسبة نمو بلغت مليون دينار  (57.7مقداره ) بارتفاع

 .1020مليون دينار في العام  (2228)
 

 (4م )ـــدول رقــج
 ةـــاليــرأسمــة والــاريــقات الجــــالنف

 مليون دينار                                                                           

 ر ـــقديــادة تـــاع ف ــصنــــال
1024 

 در ــقـــم
1025 

النـــفــقـــات الـــجـــاريـــة، 
 منـها:

3817 3312.5 

 2705.5 2832.0  الجهاز المدني

 2378.5 2307.5 الجهاز العسكري

 6217.5 6217.2 النفقات االخرى

 2284.7 2223 النــفـقـــات الـــرأســمالــــية

إجــمــالي النــفـقـــات 
 الـــعـامــــة

8744.2 7033.6 

 يــمالـز الـجـالع:  

،  العامة والنفقات العامة وترتيبا على هذه التطورات في جانبي اإليرادات
( 877.6ما مقداره ) 1025لعام  بعد المنح العجز المالييتوقع ان يبلغ 
( 322.2، مقابل ) ( مليون دينار111.7)بلغ  بانخفاض، مليون دينار 

  .1020عام  مليون دينار
 

( مليون دينار 2728.6فيتوقع ان يصل الى )  العجز المالي قبل المنحاما 
 .1020( مليون دينار عام 1070.2، مقابل ) 1025عام 

     
 (5م )ـــدول رقـــج

 زـــجــعــال
 مليون دينار                                                                          

ر ــديــقـــادة تــاع التصنيف 
1024 

 درــقــــم
 1025 

 

 377.6 322.2 الـــعــجــز بـــعـــد الـــمنــح

 272306 1070.2 الـــعــجــز قـــبل الـــمنــح
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  :اتــترحـقـمـوال ةــالصـخـال : اــعـــراب   
 

  بالرغم من ان التحديات االقتصادية الخارجية وازدياد التوترات وعدم
االستقرار االقليمي ما زالت قائمة ومؤثرة بشكل سلبي على االقتصاد 
الوطني ، اال ان بعض مؤشرات االقتصاد الوطني استطاعت تحقيق بعض 

) كارتفاع ارقام  1024 خالل النصف االول من العام التطورات والتقدم
، والدخل السياحي ، وحواالت العاملين في الخارج ،  األجنبيةاالحتياطات 

وهبوط نسبة البطالة خالل الربع الثالث من العام الحالي ، وانخفاض معدل 
وهذا يشير الى ان االقتصاد الوطني بدأ يتعافى ويسير باالتجاه ، التضخم( 
 الصحيح.

 

  الفرضيات االيجابية المعقولة بعض  1025تتضمن موازنه الدولة للعام     
كما حدث في العامين  للموازنة) كالتزام الدولة بعدم اصدار مالحق 

او الجاري(  الرأسمالي، اضافة الى ضبط االنفاق سواء ) 1020و1026
ى خزينه واذا ما تم تطبيق ذلك ، فان من شان ذلك ان ينعكس ايجابا عل

للمؤشرات االقتصادية الرئيسة كالنمو الدولة ، كما وان التقديرات الحكومية 
 0والتضخم معقولة

 

   فيما يتعلق ببند النفقات العامة الذي يعتبر من اهم بنود الموازنة العامة
للدولة التي يمكن ترشيدها والتحكم في انفاقها ، فقد تمثلت موازنه عام 

النفقات الجارية  قدرتفي ضبط النفقات الجارية والرأسمالية ، حيث  1025
عام  دينار( مليون 8817) مقابل 1025( مليون دينار عام 8312.5)بـ 

    1025( وقدرت النفقات الرسمالية خالل العام 236.5بارتفاع بلغ ) 1020
،  1020( مليون دينار عام 2228( مليون دينار ، مقابل ) 2280.7) بـ 

التركيز  هذا يتطلب وفي المقابل فان ،( مليون دينار 57.7بارتفاع بلغ ) 
لرفع معدالت  االنتاجو جذب االستثمارات االجنبية وزيادة الصادرات على

 .النمو االقتصادي
 

  بغض النظر عن انخفاض اسعار النفط وما لذلك من اثار ايجابية على خزينه
دوالر من شانه ان  200 الـ الدولة ، حيث في حال بقاء اسعار النفط دون
( مليون دينار 270بـ )  1025يؤدي الى وقف دعم المحروقات المقدر لعام 

،  اضافة الى توقع انخفاض التضخم، وتوقعات المؤسسات الدولية بان يبقى 
تخصيص النفقات  ( دوالر ، بالرغم من ذلك فال بد200سعر النفط اقل من )

لمحلية المتوقعة ، والتي يمكن ترشيد العامة للدولة بناًء على االيرادات ا
وضبط هذه النفقات والتحكم في انفاقها، االمر الذي سيؤدي الى ضبط عجز 
الموازنة وتجنب اي اعباء مالية اضافية ، خاصة وان الظروف والمستجدات 

  .االقتصادية والسياسية التي تحيط بالوطن العربي ما زالت قائمة 


